สรุปสำหรับผู้บริหำร
กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม ครั้งที่ 299 (6/2563)
วันที่ 15 มิถุนำยน 2563 เวลำ 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม 801 ชั้น 8 อำคำรสภำวิชำชีพ กระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดนนทบุรี
(รำยงำนโดย รศ.ดร.ภญ.วรรณำ ศรีวิริยำนุภำพ เลขำธิกำรสภำเภสัชกรรม)
ระเบียบ
เรื่อง
วำระ
1
เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมเพื่อทรำบ
1.1 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2563
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานและ
ขั้นตอนการให้บริการเภสัชกรรม
ทางไกล (Telepharmacy) ลงวันที่ 2
มิถุนายน 2563
1.2 ก าหนดการสอบซ่ อ มทั ก ษะเฉพาะ
วิชาชีพ PLE-IP2 และ PLE-PC2
2
รับรองรำยงำนกำรประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่
298 (5.2/2563) วันที่ 18 พฤษภาคม
2563
2.2 รายงานการให้ความเห็นตามมติเวียน
ของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้ง
ที่ 298 (5.3/2563) วันที่ 28
พฤษภาคม 2563 (เวียนทางไลน์
คณะกรรมการ)
2.3 รายงานการให้ความเห็นตามมติเวียน
ของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้ง
ที่ 298 (5.4/2563) วันที่ 4 มิถุนายน
2563 (เวียนทางไลน์คณะกรรมการ)
3
เรื่องด่วน
3.1 ข้อหารือกรณีประกาศสภาเภสัชกรรม
เรื่ อ ง การก าหนดมาตรฐานและ
ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารเภสั ช กรรม
ทางไกล (Telepharmacy) และกรณี

มติ
ที่ประชุม

ผลดำเนินกำร
(ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2563)

รับทราบ

-

รับทราบ

-

รับรอง

-

รับรอง

-

รับรอง

-

เห็นชอบ/
รับรองมติ

1. คณะกรรมการ สภาเภสัชกรรม ประชุม
ออนไลน์ร่วมกับเภสัชกรในเครือข่าย
โรงพยาบาลกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ
ที่ประชุม

ร่าง ข้อ บัง คับ สภาเภสัชกรรม ว่าด้วย
ข้อ จ ากัดและเงื่อ นไขในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมการให้บริการเภสัช
กรรมทางไกล พ.ศ. ....

4
4.1
4.2
4.2.1

4.3
4.3.1

5
5.1
5.1.1

เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องค้างพิจารณา
ไม่มี
เรื่องพิจารณาแล้วเสร็จ
ไม่มี
ม ติ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ วี ย น ท า ง ไ ล น์ เห็นชอบ/
คณะกรรมการ เพื่อ ให้มี ก ารตัดสินใจ รับรองมติ
อย่ า งเร่ ง ด่ ว นทั น สถานการณ์ ใน
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – วันที่ 4
มิถุนายน 2563
เรื่องติดตามผลการพิจารณา
สรุ ป ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารการประชุ ม รับทราบ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้ง ที่
298 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และ
มติเวียนเพิ่มเติม
เรื่องเพื่อพิจำรณำ
วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ร่าง ประกาศโครงสร้างหลั ก สูตรการ เห็นชอบ/
ฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชานาญใน รับรองมติ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา
เภสัชกรรมสมุนไพร

ผลดำเนินกำร
(ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2563)
แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจง แลกเปลี่ยน
และรับฟังความคิดเห็น (21 มิถุนายน
63)
2. คณะกรรมการ สภาเภสัชกรรม
ประชุมร่วมกับประธานเครือข่าย
โรงพยาบาลกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจง แลกเปลี่ยน
และรับฟังความคิดเห็น (11 กรกฎาคม
63)
-

-

1. สนง.เลขาธิการ แจ้งประธานวิทยาลัย
เภสัชกรรมสมุนไพรฯ ให้แก้ไขตามมติ
คณะกรรมการ
2. ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ
ส่งร่างแก้ไขตามมติคณะกรรมการ
3. สนง.เลขาธิการ เสนอนายกสภาฯ ออก

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง

มติ
ที่ประชุม

5.1.2

ร่าง ประกาศ โครงร่างหลักสูตร
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทาง
เภสัชกรรมสมุนไพร

เห็นชอบ/
รับรองมติ

5.2
5.2.1

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
เกณฑ์การกาหนดและรับรองหน่วยกิต เห็นชอบ/
สาหรับการเรียนผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ รับรองมติ
(เพิ่มเติม)

5.2.2

การขอขยายเวลาการรับ รองการขึ้ น
ทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของ
สถาบันหลัก และเวลาการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง

5.2.3

การยกเลิ ก การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
สถาบันหลัก (ราย 5 ปี) ในการศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

5.2.4

การแก้ไขค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัด

ผลดำเนินกำร
(ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2563)
ประกาศสภาเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
1. สนง.เลขาธิการ แจ้งประธานวิทยาลัย
เภสัชกรรมสมุนไพรฯ ให้แก้ไขตามมติ
คณะกรรมการ
2. ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ
ส่งร่างแก้ไขตามมติคณะกรรมการ
3. สนง.เลขาธิการ เสนอนายกสภาฯ ออก
ประกาศสภาเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว

1. สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อผู้อานวยการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
2. สนง.เลขาธิการเสนอนายกสภาฯ ออก
ประกาศสภาเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
เห็นชอบ/ 1. สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อผู้อานวยการ
รับรองมติ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
2. สนง.เลขาธิการเสนอนายกสภาฯ ออก
ประกาศสภาเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
ไม่เห็นชอบ/ 1. สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อผู้อานวยการ
รับรองมติ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ให้
คณะอนุกรรมการฯ จัดทาเกณฑ์การ
ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียม และเสนอ
นายกสภาฯ พิจารณาเป็นรายกรณี
2. คณะอนุกรรมการฯ ประชุมและจัดทา
เกณฑ์การยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งสถาบันหลัก
ในการประชุมร่วมในวันที่ 4 สิงหาคม
63
เห็นชอบ/ 1. สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อผู้อานวยการ

ระเบียบ
วำระ

เรื่อง
สอบเพื่ อ แก้ ไ ข CPE ในการศึ ก ษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

5.3
5.3.1

5.4
5.4.1

5.4.2

5.5
6
6.1

6.2

คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จานวน 2 หลักสูตร

มติ
ที่ประชุม
รับรองมติ

เห็นชอบ/
รับรองมติ

ผลดำเนินกำร
(ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2563)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
2. สนง.เลขาธิการเสนอนายกสภาฯ ออก
ประกาศสภาเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว

1. สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อเลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษาฯ
2. สนง.เลขาธิการเสนอนายกสภาฯ ออก
ประกาศสภาเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
คณะทางานจัดทาข้อเสนอเพื่อการเลื่อนระดับของเภสัชกรในการดารงตาแหน่งในภาคราชการ
กรอบตาแหน่งเภสัชกร
เห็นชอบ/ ที่ปรึกษา สภาเภสัชกรรม และ
รับรองมติ คณะอนุกรรมการฯ ได้นาเรื่องเสนอในการ
ประชุมคณะทางานกาลังคนเภสัชกรฯ ของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณานาไปใช้
ประโยชน์ในการวางกรอบตาแหน่งเภสัชกร
เหตุ ผ ลของการบรรจุ เ ภสั ช กรเป็ น เห็นชอบ/ ที่ปรึกษา สภาเภสัชกรรม และ
ข้าราชการ
รับรองมติ คณะอนุกรรมการฯ ได้นาเรื่องเสนอในการ
ประชุมคณะทางานกาลังคนเภสัชกรฯ ของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณานาไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทาข้อเสนอให้มีการ
บรรจุเภสัชกรเป็นข้าราชการ
อนุมัต/ิ
สานักงานเลขาธิการฯ ได้ดาเนินการโอนเงิน
การโอนเงินดอกเบี้ยรับในบัญชีออม
ทรัพย์ไปฝากบัญชีฝากประจาธนาคาร รับรองมติ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
อาคารสงเคราะห์
เรื่องเพื่อทรำบ
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่ง
รับทราบ สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อประธานวิทยาลัย
ประเทศไทย ว่าด้วยการจัดตั้งกลุม่
เภสัชบาบัดทราบแล้ว
สนับสนุนองค์ความรูท้ างเภสัชศาสตร์
ในสาขาความเชี่ยวชาญต่าง ๆ พ.ศ.
2563
รายงานสถานการณ์การเงินสภาเภสัช รับทราบ
กรรมและหน่วยงานภายใต้สภาเภสัช

ระเบียบ
วำระ
6.3

6.4

6.5

7
7.1

เรื่อง
กรรม
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ/
คณะอนุ ก รรมการ/คณะท างานของ
สภาเภสั ช กรรม ระหว่ า งวั น ที่ 1-30
พฤษภาคม 2563 จานวน 12 ครั้ง
การส่งผลคะแนนสอบความรู้ผู้ขอขึ้น
ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้
ประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม ให้ กั บ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่ อใช้ในการ
จัดสรรเภสัชกรใช้ทุน
การส่งรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นที่ส ภาเภสัชกรรมให้การรับรองต่อ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่และ
ใช้ป ระโยชน์ในการเข้าสู่ตาแหน่ง ของ
เภสัชกร
เรื่องอื่น ๆ
รายชื่อผูส้ มควรได้รบั ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเภส้ชกรรมที่กาหนด
เงื่อนไข 1 ปี จานวน 1 คน

มติ
ที่ประชุม

ผลดำเนินกำร
(ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2563)

รับทราบ

-

รับทราบ

-

รับทราบ

-

อนุมัต/ิ
รับรอง

1. สนง.เลขาธิการ แจ้งมติต่อผู้อานวยการ
ศูนย์สอบความรู้ฯ ทราบ
2. สนง.เลขาธิการนารายชื่อเข้าระบบขึ้น
ทะเบียน
3. ผู้มีรายชื่อได้ดาเนินการขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตฯ เรียบร้อยแล้ว
1. สนง.เลขาธิการแจ้งมติต่อประธาน
วิทยาลัยเภสัชบาบัดฯ
2. สนง.เลขาธิการเสนอนายกสภาฯ ออก
ประกาศสภาเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารวิชาการ
เพื่อทักท้วงสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

7.2

การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัช
กรรม จานวน 4 หลักสูตร

เห็นชอบ/
รับรองมติ

7.3

การปรับสถานะกลุ่มยาปฏิชีวนะ
(antibiotics)

เห็นชอบ/
รับรองมติ

